
 

 

 

เลขท่ี ส.ภ.ท.ท. 01/2564 
                                       วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เร่ือง     การต่ออายสุมาชิกปี  2564 

เรียน     สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลติภณัฑ ์(ประเทศไทย) 

 

        สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านต่ออายุการเป็นสมาชิกสมาคมสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการต่ออายุ 
รวมทั้งสิทธิประโยชนข์องสมาชิก ดังต่อไปนี ้

1) การต่ออายสุมาชิกปี 2564  

• เริ่มตั้งแต่วันท่ี 11 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564    

• ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 1,500 บาท   

• ช่องทางการชำระเงิน :  

- Counter ธนาคารไทยพาณิชย์และกรุงไทย โดยใช้ payment slip ของ SCB bill payment และ KTB bill 
payment ตามไฟล์ที่แนบมา หรอืสามารถ download จาก http://www.rapatregistration.com/renew.php   

- SCB application โดยเลือกจ่ายบิล >> comp code 2627 (สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน) >>                              
Ref 1 กรอกเบอร์โทรมือถือสมาชกิ (10 หลัก) Ref 2 กรอกรหัส 64001 และ บันทึกช่วยจำ ใส่ชื่อนามสกุลสมาชิก 

- KTB application โดยเลือกจ่ายบิล>> product code 95348 (สมาคมเภสัชกรรมทะเบียน) >>                         
Ref 1 กรอกเบอร์โทรมือถือสมาชกิ (10 หลัก) Ref 2 รหัสกิจกรรม 64001 และ บันทึกช่วยจำ ใส่ชื่อนามสกลุสมาชิก 

• การต่ออายุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อสมาชิกได้กรอกข้อมลู และแนบไฟล์ชำระเงินทีเ่วปไซตส์มาคม
http://www.rapatregistration.com/renew.php  แล้วเท่านั้น   

(ขั้นตอนการต่ออายุผา่นเวปไซต์  http://www.rapatregistration.com กรณุาดูจากหมายเหตดุ้านหลัง) 

    โปรดทราบ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทางสมาคมจะส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์สมาคมฯ  
(rapatcircular@gmail.com)  ให้กับสมาชิกท่ีได้ต่ออายุปี 2564 แล้วเท่าน้ัน   

 

2) สมาชกิที่ไม่ได้ต่ออายุสมาชิกในป ี 2563  ท่านได้ขาดสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมแล้ว ทางสมาคมฯ ขอใหท้่านยื่นใบ
สมัครเพื่อเป็นสมาชิกใหม่ตามแบบฟอร์มใบสมัครที่แนบมา ตดิต่อ rapatmember@gmail.com 

 

3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก  

• สมาคมฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อให้ตรงตามข้อมูลการต่ออายุ หรือสมคัรสมาชิกใหม่ทีแ่จ้งมา 

• หากในระหว่างปีภายหลังการต่ออายุ หรือสมัครสมาชกิใหมแ่ล้ว สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู เช่น อีเมล์ สถานท่ี
ทำงาน ทีอ่ยู ่ กรุณาแก้ไขข้อมูลของสมาชิกโดยตรงบนเวปไซตส์มาคมฯ  http://www.rapatregistration.com  โดย 
login ใช้ username และ password ที่ได้รับจากสมาคมฯเท่านั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก   

 

สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ ์(ประเทศไทย) 
REGULATORY AFFAIRS PHARMACY ASSOCIATION (THAILAND)  
40   ซอยสขุมุวิท 38   ถนนสขุมุวทิ   แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์085-484-8537    email: rapatinfo2@gmail.com 
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 4)   สมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ต่ออายุสมาชกิปี 2564 แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้  

• เข้าร่วมประชุมวิชาการตา่ง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ ในอัตราสำหรับสมาชิก 

• เข้าร่วม RA workshop ของสมาคมฯ ในการระดมสมองและแบ่งปนัประสบการณ์สำหรับสมาชิกเท่านั้น 

• ได้รับทราบข่าวสารที่ทันสถานการณ์ ผ่านทาง email และ line official ของสมาคม 

• ได้รับ username และ password สำหรับการเข้า website: rapatregistration.com ซึ่งมีข้อมูล สรุป Q&A จากการ
ประชุมวิชาการตา่ง ๆของสมาคม และ newsletters 

• ในกรณีสมาชิกเจ็บป่วยและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สมาคมฯ ขอมอบกระเช้าสำหรบัเยี่ยมผู้ป่วยให ้

 

        หากมีข้อขัดข้องหรือปัญหาในการสมคัรสมาชิก การตอ่อายสุมาชิก และการใช้งานบนเวปไซต์สมาคมฯ  กรณุาตดิต่อ 
rapatmember@gmail.com  หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ คุณทัศนีย์ (โย) ที ่085-484-8537 ในระหว่างเวลา
ปฏิบัติงาน คือ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:30-16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ                    

                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ              

                                                                                   

                                    

                                                                                            เภสัชกรหญิงกุลประภา เอื้อชัยกุล 
                                                                         นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลติภณัฑ์ (ประเทศไทย) 
 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการต่ออายุผ่านเวปไซต์  http://www.rapatregistration.com   

• คลิกเมนู “ต่ออายสุมาชิก” โดยไมต่้อง login     

• กรอกข้อมูลของท่านที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เช่น อายุ ประสบการณ์ทำงาน และกลุ่มผลติภณัฑ์ที่
รับผิดชอบ เพ่ือสมาคมฯ สามารถนำข้อมูลมาจดัทำกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพสมาชิก  

• Upload ไฟล์สลิปท่ีชำระเงินแล้ว “KTB Payment ต่ออายุปี 64” หรือ “SCB Payment ต่ออายุปี 64”  

#### โปรด upload สลิปที่ชำระเงินแล้วทันทใีนระบบต่ออายุของเวปไซต์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน #### 

• เมื่อสมาคมได้รับข้อมลูการต่ออายแุล้ว สมาคมจะตอบกลับและส่งใบเสรจ็รับเงินให้ภายใน 30 วันทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
ในระบบการต่ออาย ุ  

 

QR CODE การต่ออายุสมาชิก 
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